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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για το έργο «Εγκατάσταση παραγωγής Οξυγόνου»  

Αριθμ. πρωτ. 10839/27-3-2018 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 

ΙΤΟ επε 

Τηλ. 2102838345 

Φαξ 2102836771 

info@ito.gr 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας από αρκετές εν λειτουργία εγκαταστάσεις 

συστημάτων παραγωγής αερίων και ειδικότερα γεννητριών ιατρικού οξυγόνου, θα 

θέλαμε να παραθέσουμε πρωτίστως τις ακόλουθες συγκεκριμένες  παρατηρήσεις μας 

επί των τεχνικών προδιαγραφών και στη συνέχεια γενικές παρατηρήσεις για την 

ουσιώδη εφαρμογή αυτών. 

1) Στη σελίδα 3 γίνεται αναφορά σε ροόμετρα μέτρησης ποσότητας οξυγόνου. Οι 

διατάξεις αυτές προφανώς αναγράφονται εκ παραδρομής μια και είναι 

απαραίτητες μόνο σε περίπτωση ενοικίασης του συγκροτήματος με χρέωση 

βάση της παραγόμενης ποσότητας αερίου (m3). Ως εκ τούτου και μια και το 

έργο περιλαμβάνει εξαγορά του ζητούμενου συγκροτήματος, θα πρέπει να 

αφαιρεθούν από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2) Στη σελίδα 8 αναφέρεται ότι οι χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματα δικτύου θα 

φέρουν πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι χαλκοσωλήνες και 

τα σχετικά εξαρτήματα δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνουν και οι κατασκευαστές αυτών, οι οποίοι άλλωστε δεν διαθέτουν 

πιστοποιητικά ιατροτεχνολογικών. Συνεπώς ο όρος αυτός θα πρέπει να 

διαγραφεί. 

3) Στην σελίδα 9 αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 

και να εγγυηθεί θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως +45 °C. Η σωστή διατύπωση 

είναι ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την λειτουργία σε όλες τις συνθήκες 

περιβάλλοντος σύμφωνα με τα κλιματολογικά στοιχεία για την δεδομένη 

περιοχή. 

4) Στη σελίδα 10, σημείο 5, προδιαγράφεται ενσωματωμένος ξηραντήρας 

ψυκτικού τύπου. Εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από κάποια σχετική νομοθεσία, 

η επιλογή ενσωματωμένου ή ανεξάρτητου ξηραντή θα πρέπει να είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε προσφέροντα. Ως εκ τούτου ο όρος αυτός θα 

πρέπει να διορθωθεί ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής. 

5) Στο σημείο 8 στην ίδια σελίδα αναφέρονται μηνύματα συναγερμού και τεχνικής 

υποστήριξης στα Ελληνικά.  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή των μηνυμάτων στα Ελληνικά. Εξ άλλου σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις, ο σχετικός εξοπλισμός είναι εισαγωγής. Η σωστή και 

αποδεκτή διατύπωση είναι να είναι στα Αγγλικά και προαιρετικά, να είναι 
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μεταφρασμένα στα Ελληνικά, ώστε να μην γίνεται επιλεκτική μεταχείριση 

μεμονωμένων προμηθευτών. 

6) Στο ίδιο σημείο θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ένδειξη του σημείου δρόσου 

αφορά τον ξηραντή ψυκτικού τύπου και εφόσον αυτός είναι ανεξάρτητος θα 

πρέπει να απεικονίζεται σε κάποια σχετική διάταξη του συγκροτήματος. 

7) Στο άρθρο 2.2, σελίδα 11, ζητείται η συνολική χωρητικότητα των κατακόρυφων, 

μεταλλικών αεροφυλακίων να είναι τουλάχιστον 8000 λίτρων! Το μέγεθος αυτό 

είναι εντελώς αυθαίρετο και δεν προκύπτει από κάπου. Η σωστή διατύπωση 

αυτού του όρου είναι: ότι απαιτείται και προβλέπεται από τον κάθε 

κατασκευαστή για την ομαλή και επαρκή τροφοδοσία των γεννητριών. 

8) Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το αεροφυλάκιο ή τα αεροφυλάκια θα είναι 

μεταλλικά γαλβανισμένα εσωτερικά και εξωτερικά. Οι όροι αυτοί δεν είναι 

υποχρεωτικοί μια και ο κάθε κατασκευαστής έχει εξασφαλίσει το CE Med με 

συγκεκριμένο αριθμό, συνολικό όγκο και είδους κατασκευής αεροφυλάκια. 

Συνεπώς οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να διαγραφούν. 

9) Στο άρθρο 2.3 τα φίλτρα δεν είναι απαραίτητο να φέρουν διαφορικό μανόμετρο 

με ένδειξη της διαφοράς πίεσης και ένδειξη του σημείου αλλαγής του φυσιγγίου. 

Ο κάθε κατασκευαστής έχει δική του αντίστοιχη μεθοδολογία και θα πρέπει να 

είναι ελεύθερης επιλογής. 

10) Στο άρθρο 2.4 και ειδικότερα στο σημείο 4 που θα πρέπει να περιλαμβάνει η 

γεννήτρια Ο2, αναφέρεται ότι το αισθητήριο οξυγόνου να είναι zirconium. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι ο αισθητήρας αυτού του τύπου είναι μη ακριβής και 

αναξιόπιστος. Αντί αυτού, συνίσταται να περιλαμβάνεται αναλυτής 

παραμαγνητικού τύπου, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως από τους 

περισσότερους κατασκευαστές και παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

11) Στο ίδιο άρθρο και στο σημείο 6, προδιαγράφονται 3 συγκεκριμένοι τρόποι 

λειτουργίας. Ο τρίτος τρόπος (eco) θα πρέπει να αφαιρεθεί μια και δεν είναι 

υποχρεωτικός από κάποια σχετική διάταξη και φωτογραφίζει συγκεκριμένο 

κατασκευαστή. 

12) Στο σημείο 11 του ίδιου άρθρου, ο ενσωματωμένος αισθητήρας dew point θα 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της υγρασίας του παραγόμενου οξυγόνου και 

όχι του αέρα, για τον οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστό αισθητήριο. 

13) Το ηλεκτρονικό ροόμετρο που περιλαμβάνεται στο σημείο 13 δεν είναι 

απαραίτητο για το παρόν έργο και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθεί από 

τις προδιαγραφές. 

14) Ο όρος που αναφέρει στο σημείο 14 του ίδιου άρθρου, ότι σε περίπτωση που 

η καθαρότητα του οξυγόνου υπερβεί τα επιθυμητά όρια, πρέπει να υπάρχει 

ένδειξη εάν η υπέρβαση προέρχεται είτε από μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου 

από τα ονομαστικά δεδομένα της γεννήτριας, είτε από φθορά του 

προσροφητικού υλικού, πρέπει να διαγραφεί διότι είναι εντελώς λανθασμένος 

και αντιφατικός σαν διατύπωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέρα από την 

λανθασμένη διατύπωση, κανένας κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να 

αναπαράγει αντιπροσωπευτική ένδειξη της κατάστασης του προσροφητικού 

υλικού εντός ενός κλειστού και στεγανού θαλάμου πλήρους προσροφητικού 

υλικού. 

15) Στο άρθρο 2.5, σελίδα 15, περιγράφονται συγκεκριμένες μέθοδοι εσωτερικής 

και εξωτερικής επεξεργασίας οξυγονοφυλακίων, οι οποίες δεν ακολουθούνται 

από όλους τους κατασκευαστές. Ως εκ τούτου και προκειμένου να υπάρχει ίση 
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μεταχείριση, οι μέθοδοι επεξεργασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερης επιλογής 

από τον κάθε κατασκευαστή. 

16) Στο άρθρο 2.10 γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων σε αναλυτή οξυγόνου. Ο 

αναλυτής οξυγόνου είναι αναπόσπαστο τμήμα της γεννήτριας οξυγόνου, 

πλήρως απαραίτητος για την λειτουργία της και ήδη έχει περιγραφεί στο άρθρο 

2.4, όπου συνίσταται εξάλλου η τοποθέτηση παραμαγνητικού τύπου. Συνεπώς 

και εφόσον σύμφωνα με το ISO10083 είναι τμήμα της γεννήτριας, δεν 

απαιτείται εγκατάσταση επιπρόσθετου αναλυτή πριν την είσοδο του δικτύου 

οξυγόνου στο νοσοκομείο. 

17) Στο άρθρο 3, σελίδα 18, προδιαγράφεται εξατμιστής οξυγόνου παροχής 

≥120m3/h, ενώ οι μέγιστες προβλεπόμενες καταναλώσεις δεν ξεπερνούν τα 

40m3/h σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η σωστή διατύπωση θα είναι ότι θα 

πρέπει να είναι διαστασιολογημένος ώστε να καλύπτει σε κάθε περίπτωση την 

μέγιστη ωριαία παροχή. 

18) Στο άρθρο 5 ζητείται το αυτόματο κέντρο προτεραιότητας πηγών οξυγόνου να 

φέρει πιστοποίηση ποιότητας ιατροτεχνολογικού προϊόντος, χωρίς να 

διευκρινίζεται από ποια νομοθεσία προκύπτει αυτή η απαίτηση. Ο όρος αυτός 

πρέπει να αφαιρεθεί μια και ευνοεί μεμονωμένους κατασκευαστές. 

19) Στο άρθρο 6.1 ζητείται οι εργασίες να εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο 

προσωπικό. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού του κάθε ανάδοχου είναι 

καθαρά υποκειμενικοί και δεν αφορούν την παρούσα διαδικασία. Ως εκ τούτου 

ο όρος μόνιμο θα πρέπει να διαγραφεί. 

20) Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις του ανάδοχου, το αναφερόμενο ISO14001 δεν 

έχει εφαρμογή μια και αφορά την περιβαλλοντολογική διαχείριση των 

εγκαταστάσεων κατασκευής (εργοστάσια) του εξοπλισμού. Υπενθυμίζουμε ότι 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι κυρίως εισαγωγείς και όχι κατασκευαστές του 

εξοπλισμού, συνεπώς δεν διαθέτουν μονάδες παραγωγής όπου έχει εφαρμογή 

το συγκεκριμένο ISO. Ως εκ τούτου η πιστοποίηση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί 

και να παραμείνει ως έχει στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή. 

21) Όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησης του έργου (άρθρο 6.4), πέραν της 

χρονοβόρας διαδικασίας υλοποίησης των υποδομών και κατασκευής του 

συγκροτήματος, οι κατασκευαστές των κρυγονικών δεξαμενών δίνουν χρόνο 

παράδοσης τουλάχιστον 4 μήνες. Ως εκ τούτου η ημερομηνία αυτή θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη των 4 μηνών και ενδεχομένως 5 με 6 μήνες. 

22) Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 6.6 γίνεται αναφορά σε κάποια 

σύμβαση συντήρησης, χωρίς να έχει γίνει πουθενά αλλού στην διακήρυξη 

κάποια σχετική αναφορά. Ο όρος συντήρηση είναι ξεκάθαρο ότι έχει γραφεί εκ 

παραδρομής και πρέπει αφαιρεθεί. Επίσης η ζητούμενη επαναφορά της 

ποιότητας του οξυγόνου εντός των προδιαγραφών της σύμβασης εγγύησης 

δεν μπορεί να ισχύσει για βλάβες που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας 

βίας (π.χ. φυσικά φαινόμενα), για βλάβες που οφείλονται  σε λειτουργία εκτός 

προδιαγραφών (π.χ. θερμοκρασίες περιβάλλοντος εκτός εύρους) ή ζημιές που 

μπορεί να προκληθούν από τρίτους. Συνεπώς οι προδιαγραφές στο σημείο 

αυτό πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.  

23) Στο άρθρο 6.8 πρέπει στο τέλος όπως παραπάνω να συμπληρωθεί ότι η βλάβη 

να έχει αποκατασταθεί εκτός από βλάβες που οφείλονται σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας, για βλάβες που οφείλονται  σε λειτουργία εκτός προδιαγραφών 

ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τρίτους. 
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24) Σχετικά με την ζητούμενη εμπειρία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6.10, θα 

πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στον έκαστο 

συμμετέχοντα να χορηγήσει βεβαίωση εγκατάστασης αντίστοιχου ή 

μεγαλύτερου συγκροτήματος και από νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Σε γενικές γραμμές οι εν λόγω προδιαγραφές απέχουν - ως έχουν - από την 

διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής αναδόχων στον διαγωνισμό για τους 

εξής λόγους: 

A. Στην Τεχνική Προδιαγραφή δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά στοιχεία του 

εξοπλισμού χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία του 

νοσοκομείου ιδιαίτερα με υγρό ιατρικό οξυγόνο. Δεν αντιλαμβανόμαστε από 

που προκύπτει ως δεδομένη η συνέχιση της τροφοδοσίας από τον υφιστάμενο 

η οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή, πόσο μάλλον όταν αυτός θα καλείται να 

ανεφοδιάσει δεξαμενή μη ιδιοκτησίας του, με όσα αυτό συνεπάγεται (ζητήματα 

επιμόλυνσης βυτίου ανεφοδιασμού από δεξαμενή τρίτου, συμβατότητας 

εξοπλισμού μετάγγισης του κάθε προμηθευτή, κάλυψη των απαιτήσεων της 

νομοθεσίας περί άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων με δεξαμενή μη ιδιοκτησίας του 

προμηθευτή, κοκ). Μια λύση για το ζήτημα αυτό θα ήταν η υποχρέωση του 

ανάδοχου να καταθέσει (επι ποινή απόρριψης) δεσμευτική σύμβαση 

συνεργασίας μεγάλης χρονικής διάρκειας με συγκεκριμένο προμηθευτή υγρού 

οξυγόνου, για το συγκεκριμένο νοσοκομείο (θα αναφέρεται στη σύμβαση), μαζί 

με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αυτού για παραγωγή, εμφιάλωση, 

διακίνηση και πλήρωση δεξαμενών ιατρικών αερίων. 

B. Η γενικότερη φιλοσοφία των προδιαγραφών περί δυνατότητας 

επεκτασιμότητας του συστήματος παραγωγής GOX, συνιστά ότι οποιαδήποτε 

μελλοντική προσθήκη θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως συμβατή με το 

υφιστάμενο σύστημα και επομένως του ίδιου κατασκευαστή! Επιπροσθέτως, 

οποιαδήποτε μελλοντική προσθήκη δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην 

υποχρεωτική ενιαία  και μοναδική σήμανση ποιότητας CE Med σύμφωνα με 

την 93/42/ΕΕ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συνεπώς το ζητούμενο 

συγκρότημα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εξ αρχής πλήρες και πιστοποιημένο 

συνολικά.  

C. Τέλος και σημαντικότερο όλων, αν και δεν αντιλαμβανόμαστε πως προέκυψε 

(έγινε κάποια έρευνα αγοράς;), ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι εντελώς 

ανεπαρκής για την έκταση και το περιεχόμενο των ζητουμένων εργασιών. Θα 

χρειαστεί σιγουρά άμεση και γενναία αναθεώρηση αυτού προς τα πάνω, 

εφόσον το νοσοκομείο επιθυμεί να υπάρχει ενδιαφέρον από υποψήφιους 

ανάδοχους και για να αποφευχθούν φαινόμενα ποιοτικών αποκλίσεων με 

όσους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή λειτουργία του 

νοσοκομείου. 

Με εκτίμηση, 

Για την ΙΤΟ επε, 

 

Μιχαήλ Γαρύφαλλος 


